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1. Загальні положення 

1.1. Положення програму навчальної дисципліни Відокремленого 

структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя» (далі – Положення) 

розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та 

«Положення про організацію освітнього процесу» у ВСП «ТФК ТНТУ». 

Метою Положення є встановлення єдиних вимог у Відокремленому 

структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя» (далі – ВСП «ТФК 

ТНТУ» до структури, змісту та правил оформлення програм навчальних 

дисциплін. 

1.2. Програма навчальної дисципліни є нормативним документом ВСП 

«ТФК ТНТУ» та основним документом, який визначає зміст та методи 

навчання, послідовність її вивчення та обсяг, визначає форми та засоби 

поточного і підсумкового контролю. 

1.3. Програма навчальної дисципліни розробляється викладачами 

циклової комісії, які її викладають, на основі освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців та навчального плану. 

Перегляд програми навчальної дисципліни на відповідність навчальному 

плану та освітньо-професійній програмі здійснюється за потребою та за 

ініціативи циклової комісії або на вимогу голови циклової комісії, за 

необхідності до неї вносяться зміни та доповнення її розробниками. 

Для багатосеместрових навчальних дисциплін розробляється єдина 

програма із розплануванням її складових за семестрами викладання. 

1.4. Для денної, заочної та дистанційної форм навчання розробляється 

єдина програма навчальної дисципліни, в якій подається розподіл навчального 

часу на різних формах навчання за темами дисципліни та видами занять. 

1.5. Програма навчальної дисципліни використовується: 

1.5.1. викладачами, які викладають дану дисципліну, – для планування 

аудиторної та самостійної роботи студентів; 

1.5.2. іншими викладачами – для узгодження програм навчальних 

дисциплін, пов’язаних з даною дисципліною з метою уникнення дублювання 

при викладанні суміжних дисциплін; 

1.5.2. головами циклових комісій та членами проектних груп освітньо-

професійних програм, – для забезпечення перевірки відповідності змісту 

навчальної дисципліни, форм контролю результатів навчальної діяльності 

студентів і системи їх оцінювання, зафіксованим у освітньо-професійній 

програмі компетентностям і результатам навчання. 

 

2. Структура та зміст програми навчальної дисципліни 

2.1. Програма навчальної дисципліни включає такі елементи:  



 3 

Титульна сторінка. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

2. Структура навчальної дисципліни. 

3. Опис навчальної дисципліни. 

4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів. 

5. Навчально-методичне забезпечення. 

6. Рекомендована література. 

7. Інформаційні ресурси. 

8. Зміни та доповнення до програми навчальної дисципліни. 

2.2. На титульній сторінці вказується назва дисципліни, галузь знань, 

спеціальність та назва освітньо-професійної програми підготовки студентів, 

для яких буде викладатися дисципліна, статус навчальної дисципліни 

(обов’язкова чи вибіркова) згідно навчального плану, відділення та циклова 

комісія, погодження програми навчальної дисципліни із головою циклової 

комісій, схвалення методичною та педагогічною радами. 

2.3. У розділі «Мета та завдання навчальної дисципліни» визначають 

мету, завдання та програмні результати навчання відповідно до змісту 

дисципліни.  

Мету вивчення навчальної дисципліни формують як бажаний кінцевий 

результат, отримуваний студентом внаслідок засвоєння ним навчального 

матеріалу.  

Завдання навчальної дисципліни формулюють як переліки результатів 

навчання, загальних та фахових компетентностей, що деталізують програмні 

результати навчання, визначені освітньо-професійною програмою підготовки.  

Вказуються також методи навчання, якими можуть бути: словесні 

(пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.); наочні (ілюстрування, 

демонстрування, самостійне спостереження та ін.); практичні (лабораторні та 

практичні роботи). Методи навчання і викладання повинні реалістично 

забезпечувати досягнення програмні результати навчання. 

Приводиться перелік попередніх навчальних дисциплін, знання з яких 

необхідні здобувачеві освіти для вивчення цієї дисципліни, та супутніх і 

наступних навчальних дисциплін, для вивчення яких необхідні знання з цієї 

дисципліни з урахуванням структурно-логічної схеми в освітньо-професійній 

програмі. 

2.4. Розділ «Структура навчальної дисципліни» містить загальну 

інформацію щодо дисципліни, зокрема: кількість кредитів ЄКТС; загальну 

кількість навчальних годин аудиторної роботи за видами навчальних занять 

(лекційні, семінарські, практичні, лабораторні): загальну кількість навчальних 

годин самостійної роботи, у тому числі на опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовки до практичних (лабораторних, семінарських) занять, на 

опрацювання окремих тем (розділів) програми, які не виносяться на лекції; вид 
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підсумкового контролю (екзамен, залік); відсоток часу на самостійну роботу 

студента від загального обсягу годин навчальної дисципліни. 

2.5. У розділі «Опис навчальної дисципліни» наводиться опис навчальної 

дисципліни за видами навчальних занять (лекції, практичні, лабораторні, 

семінарські) та види самостійної роботи.  

Самостійна робота для студентів може включати: опрацювання 

теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем 

або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; підготовка до 

виступу на семінарському занятті; підготовка до проведення та захисту 

практичних (лабораторних) робіт; розв’язання і письмове оформлення задач, 

схем, діаграм, інших робіт графічного характеру; підготовка до проведення  

контрольних заходів, тощо. 

Нормативи обліку самостійної роботи студентів 

Види навчальної діяльності Навантаження, год. 

опрацювання лекційного матеріалу  
до 0,5 год. на 1 год. 

аудиторних занять 
підготовка до практичних занять  

підготовка до лабораторних робіт 

підготовка до семінарів  до 1,0 год. на 1 год. 

семінару опрацювання окремих тем (розділів) програми, 

які не виносяться на лекції 

до 2 год. на 1 год. лекції 

(теоретичного заняття) 

виконання курсових проектів (робіт) до 30 год. на 1 проект 

(роботу), передбачений 

навчальним планом 

підготовка рефератів, есе, розрахункових та 

графічних робіт (якщо це передбачено 

програмою дисципліни) 

до 6 год. на 1  

кредит ECTS 

підготовка до складання підсумкового 

контролю 

до 8 год. на 1 кредит ЄКТС 

 

Індивідуальна робота студентів під керівництвом викладача виконується, 

якщо її передбачено в навчальному плані спеціальності програмі навчальної 

дисципліни. Індивідуальні завдання виконуються самостійно, вони не входять 

до тижневого аудиторного навантаження студента. Викладач контролює 

виконання індивідуального завдання на консультаціях, графік яких 

розробляється й затверджується завідувачем відділення.  

Особливим видом індивідуальних завдань є виконання курсових проектів 

(робіт) відповідно до навчального плану. 

2.5. У розділі «Критерії оцінювання результатів навчання» дається 

розподіл балів, які студенти можуть отримати за результатами кожного виду 

поточного та підсумкового контролів. Оцінювання навчальних досягнень 

студента здійснюють за 5-ти бальною шкалою для студентів освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та за  100-бальною 

шкалою за освітнім ступенем «бакалавр». Методика оцінювання здобувачів 

вищої та фахової передвищої освіти регламентується Положенням про 
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оцінювання здобувачів вищої та фахової передвищої освіти ВСП «ТФК 

ТНТУ». 

2.7. Розділ «Методичне забезпечення» містить перелік методичних 

видань та навчально-методичних комплексів дисципліни, в тому числі і тих, 

що розмішені на сервері електронного навчання ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.8.У розділі «Рекомендована література» необхідно вказати основні та 

допоміжні літературні джерела, які пропонують студентам для вивчення 

навчальної дисципліни. До переліку основної літератури, як правило, 

включають нормативні документи, вітчизняні та найкращі зарубіжні 

підручники та навчальні посібники з урахуванням їх наявності у бібліотеці 

ВСП «ТФК ТНТУ». У перелік допоміжної літератури, який призначений для 

більш поглибленого вивчення окремих розділів або тем включаються різні 

довідкові, періодичні видання, монографії тощо. Перелік літератури подається  

відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

2.9. У розділі «Інформаційні ресурси вивчення дисципліни» обов’язково 

вказують назву електронного навчального курсу та електронні адреси сайтів, 

матеріали яких можуть бути використані для вивчення дисципліни, у тому 

числі інтернет-джерела з нормативною базою. 

2.10. У розділі «Зміни та доповнення до програми навчальної 

дисципліни» за необхідності вносять зміни та доповнення до програми 

навчальної дисципліни на новий навчальний рік, вказують дату і номер 

протоколу засідання циклової комісії, яким вони затверджені. Зміни та 

доповнення оформлюються як додаток до програми навчальної дисципліни і є 

її невід’ємною частиною. 

3. Порядок узгодження та затвердження програми навчальної дисципліни. 

3.1. Програма навчальної дисципліни розглядається та схвалюється на 

засіданнях циклової комісії, методичної ради та педагогічної ради і 

затверджується заступником директора з навчальної роботи. Програма 

навчальної дисципліни розробляється у двох примірниках, один з яких 

зберігається в методичному кабінеті. 

3.2. Термін програми навчальної дисципліни прирівнюється до терміну дії 

навчального плану. 

3.3. Програма навчальної дисципліни підлягає обов’язковому перегляду і 

перезатвердженню упродовж двох місяців з дня затвердження нової редакції 

освітньо-професійної програми, внесення змін до навчального плану, що 

стосуються відповідної навчальної дисципліни, опитувань та внесення 

пропозицій зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) освітньо-професійної 

програми, змін у нормативних документах. 

3.4. Поточні зміни до програми навчальної дисципліни, що стосуються 

уточнень форм контролю результатів навчальної діяльності студентів, планів 

семінарських (практичних, лабораторних) занять, тематики курсових проектів 

(робіт), уточнень переліку основної і додаткової літератури, за необхідності, 
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можуть вноситися щорічно до початку нового навчального року і 

затверджуватися на засіданні циклової комісії (як додаток до програми 

навчальної дисципліни), та зберігатися разом із затвердженою програмою 

навчальної дисципліни на цикловій комісії та у методичному кабінеті. 

3.5. Відповідальність за забезпечення навчальних дисциплін програмами 

навчальних дисциплін несе голова циклової комісії. 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Положення схвалюється педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» та 

затверджується і вводиться в дію наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ». 

4.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи ВСП 

«ТФК ТНТУ» в межах своїх повноважень, установлених у посадових 

інструкціях. 

4.3. Зміни та доповнення до Положення розглядаються й схвалюються 

педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» та затверджується і вводиться в дію 

наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ». 

 

 

 

 
 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГОТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ» 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник директора 

з навчальної роботи 
 

__________ ______________ 
(ім’я, прізвище)    . 

«___»__________ 202_ р. 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

___________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

галузь знань: ___________________________________________________ 
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність: __________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

освітньо-професійна програма: ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(назва освітньо-професійної програми) 

вид дисципліни: _________________________________________________ 
(обов’язкова / за вибором) 

відділення: _____________________________________________________ 
(назва відділення) 

циклова комісія: ________________________________________________ 
(назва циклової комісії) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 20__ 
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Програма навчальної дисципліни « (назва дисципліни) » для здобувачів фахової 

передвищої освіти за освітньо-професійною програмою «_____(назва 

ОПП)______» спеціальності __(шифр і назва спеціальності)____ галузі знань 

__(шифр і назва галузі знань)____ «___» ________, 20__ року- __ с. 
 

 

 

Розробники (викладачі):  
__________________________________                                ________    /________________/ 
 /категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання/              /підпис/               /ініціали та прізвище/   
 

__________________________________                                ________    /________________/ 
 /категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання/              /підпис/               /ініціали та прізвище/   

 
 

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні циклової 

____(назва циклової комісії)_______________________ 

Протокол від  «___» _____________ 202_ року № ___ 
 

 Голова циклової комісії ____(назва циклової комісії)___ 
 

          ____________   ( ________________ ) 
                               (підпис)                                (прізвище та ініціали)          

 «___»___________ 202_ року  
 

 

 

 

Схвалено методичною радою ВСП «ТФК ТНТУ» 

Протокол від  «____» ____________  202__ року № ___ 
 

 

Схвалено педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ»  

Протокол від «____» ____________  202__ року № __ 
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1. Структура навчальної дисципліни 

 

Показник 
Всього годин 
(денна форма 

навчання) 

Кількість кредитів/годин 
відповідно до 

навчального плану 
Аудиторні заняття, год. 

Самостійна робота, год. 

Аудиторні заняття: 

• лекції (теоретичні заняття), год. 

відповідно до 

навчального плану 

• семінарські заняття, год. 

• практичні заняття, год. 

• лабораторні заняття, год. 

Самостійна робота: 

• опрацювання лекційного матеріалу  
до 0,5 год. на 1 год. 

аудиторних занять 
• підготовка до практичних занять  

• підготовка до лабораторних робіт 

• підготовка до семінарів  до 1,0 год. на 1 год. 

семінару 

• опрацювання окремих тем (розділів) програми, які не  

   виносяться на лекції 

до 2 год. на 1 год. 

лекції (теоретич-

ного заняття) 

• виконання курсових проектів (робіт) до 30 год. на 1 

проект (роботу), 

передбачений 

навчальним планом 

• підготовка рефератів, есе, розрахункових та графічних 

робіт (якщо це передбачено програмою дисципліни) 
до 6 год. на 1  

кредит ECTS 

• підготовка до складання підсумкового контролю до 8 год. на 1 

кредит ЄКТС 

Підсумковий контроль 

відповідно до 

навчального плану 

(екзамен, або 

диференційований 

залік, або залік) 

 

 

 
 

Частка аудиторного навчального часу здобувача освіти у  

відсотковому вимірі: _______ % 
 
Частка годин самостійної роботи здобувача освіти у  

відсотковому вимірі: _______ % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни _______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів 

освіти компетентностей: 

 

загальні компетентності: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

фахові компетентності: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Загальні та фахові компетентності беруться із освітньо-професійної програми з 

врахуванням матриці відповідності компетентностей освітнім компонентам освітньо-

професійної програми) 

 

2.3. Результати навчання відповідно до освітньої програми, методи 

навчання і викладання, методи оцінювання досягнення результатів 

навчання 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

бути здатним продемонструвати такі результати навчання  
 

Результати навчання 

 

Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

рівня досягнення 

результатів 

навчання 

РН1  

Взірець:  

Лекційні та практичні 

заняття: 

інформаційно-

рецептивний метод; 

репродуктивний 

метод; евристичний 

метод; метод 

проблемного викладу. 

Самостійна робота: 

репродуктивний метод 

Взірець:  

Поточний контроль – 

виконання та захист 

практичних робіт, усне 

та фронтальне 

опитування) 

РН2  
Взірець:  

Лекційні та практичні 

заняття: 

Взірець: Поточний та 

екзаменаційний 

контроль. Методи 
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інформаційно-

рецептивний метод; 

репродуктивний 

метод; евристичний 

метод; метод 

проблемного викладу. 

Самостійна робота:  

репродуктивний метод 

оцінювання знань: 

вибіркове усне 

опитування; виступи 

на семінарах, тести, 

колоквіум, оцінка 

активності, внесених 

пропозицій, 

оригінальних рішень, 

уточнень і визначень 

тощо. Екзамен – 

письмове опитування, 

тестовий контроль 

…   

…   

РН N   
(Результати навчання беруться із 

освітньо-професійної програми з 

врахуванням матриці відповідності 

результатів навчання освітнім 

компонентам освітньо-професійної 

програми) 

(Методи навчання і 

викладання беруться із 

освітньо-професійної 

програми 

 

 

2.4. Перелік попередніх та супутніх навчальних дисциплін 
 

№ 

з/п 

Попередні 

навчальні дисципліни 

Супутні  

навчальні дисципліни 

1.   

…   

…   

N   

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1. Лекційні заняття 
 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 
(денна форма 

навчання) 

1. Взірець: 

Тема 1. Класифікація МРВ та їх виконавчих рухів. 

1.1. Класифікація МРВ по виду виконуваних робіт, по 

степені спеціалізації, по степені точності, по вазі, по 

степені автоматизації.  

1.2. Позначення моделей МРВ. 

1.3. Основні розміри та розмірні ряди МРВ.  

1.4. Класифікація рухів МРВ (формоутворюючі, 

установчі, допоміжні, ділення, керування) 

2 

2.   

3.   



 12 

…   

…   

…   

Усього годин  

 

3.2. Лабораторні заняття 

 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 
(денна форма 

навчання) 

1. Взірець: 

Лабораторна робота №1.Складання кінематичної схеми 

приводу головного руху токарного верстата з ЧПК 
2 

2.   

3.   

…   

…   

…   

Усього годин  

3.3. Практичні (семінарські) заняття 

 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 
(денна форма 

навчання) 

1. Взірець: 

Практична робота №1. Розрахунок настройки токарно-

затилувального верстата при затилуванні черв’ячних 

фрез із гвинтовими канавками 

2 

2.   

3.   

…   

…   

Усього годин  

 

3.4. Самостійна робота  

 

№ Найменування робіт 
Кількість годин 
(денна форма 

навчання) 

1. Взірець: 

Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 
16 
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2. Взірець: 

Верстати для обробки великогабаритних заготовок: 

токарно-лобові та токарно-карусельні (мод.1512) 

верстати. Призначення, компоновки, виконавчі рухи, 

особливості конструкції 

3 

2.   

3.   

…   

…   

… Взірець: 

Підготовка до проведення контрольних заходів 

(складання тестів, екзамену) тощо. 

10 

Усього годин  

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 
 

Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен (або залік) 
 

Оцінювання успішності навчання здобувачів освіти освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, які здобули повну 

загальну середню освіту, здійснюється за національною п’ятибальною шкалою: 

«Відмінно» – студент володіє матеріалом та навичками цілісного 

комплексного аналізу теми. Самостійно оцінює, знаходить, виправляє допущені 

помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо 

використовує обраний матеріал. Тісно пов’язує теорію з практикою і правильно 

демонструє знання та виконання практичних навичок. Вирішує задачі та 

завдання підвищеної складності, вміє узагальнювати матеріал, володіє 

методами дослідницької роботи. Виконує заплановану індивідуальну роботу 

(підготовка презентацій, дослідницьких робіт, рефератів, складання таблиць, 

схем відповідно до теми, тощо). Студент володіє матеріалом, справляється із 

завданнями на 90-100%. 

«Добре» – студент добирає переконливі аргументи на підтвердження 

висловленого судження або рішення, правильно і по суті відповідає на 

стандартизовані питання поточної теми, включно із питаннями лекційного 

курсу та самостійної роботи. Демонструє знання та виконання практичних 

навичок. Правильно використовує теоретичні знання для вирішення 

практичних задач. Вміє вирішувати задачі та завдання середньої складності. 

Володіє необхідними практичними навиками і прийомами їх виконання в 

обсязі, який перевищує необхідний мінімум. Студент володіє матеріалом, 

справляється із завданнями на 68-89%. 

«Задовільно» – студент відтворює матеріал. Має неглибокі знання, але 

добре аналізує основні елементи теми. Наводить окремі власні приклади на 

підтвердження певних суджень, відповідає на стандартизовані питання 

поточної теми, лекційного курсу та самостійної роботи. Не може самостійно 

побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації 

практичних навичок студент допускає помилки. Вирішує лише найлегші 

ситуаційні задачі, не в повному обсязі володіє обов’язковим мінімумом методів 
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дослідження. Студент володіє матеріалом, справляється із завданнями на 50-

67%. 

«Незадовільно» – студент відповідає на елементарні запитання, не може 

побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє 

змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить 

значні, грубі помилки. Студент володіє матеріалом, справляється із завданнями 

менше, ніж на 50%. 

 

5. Навчально-методичне забезпечення  
 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

Взірець: 

1. Металообробне обладнання. Кінематичний аналіз металорізальних верстатів. 

Навчальний посібник/ Ю.М. Данильченко, О.В. Шевченко, В.А. Ковальов, 

В.Н. Волошин. – К.: НТУУ «КПІ», 2018. – 57 с. 

2. Складання кінематичної схеми приводу головного руху токарного верстата з 

ЧПК. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 з 

дисципліни “Металорізальні верстати та автоматичні лінії” для студентів 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»/ Волошин В.Н. – Тернопіль: 

ВСП «ТФК ТНТУ», 2021.– 28 с. 

 

 

6. Рекомендована література 
 

Базова 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Взірець: 

1. Бочков В.М., Сілін Р.І., Гаврильченко О.В. Металорізальні верстати. - Львів: 

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. - 

268с. 

 

Допоміжна 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Взірець: 

1. Кузнецов Ю.М., Саленко О.Ф., Харченко О.О., Щетинін В.Т. Технологічне 

обладнання з ЧПК: механізми і оснащення  і верстатні комплекси. 

Навчальний посібник для студентів ВНЗ.– Київ - Кременчук: Видавництво 

«Точка», 2014. – 500 с. 
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7. Інформаційні ресурси 
1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Взірець: 

1. Дистанційний курс «Металорізальні верстати та автоматичні лінії» на 

сервері електронного навчання ВСП «ТФК ТНТУ»: 

http://eguru.tk.te.ua/?lang=uk 

 

 

8. Зміни та доповнення до програми навчальної дисципліни 
 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 

Дата і № протоколу 
засідання циклової 

комісії 
Примітки 

1    

...    

N    
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